§1
Klubbens navn er Skanderborg Sejl- og Motorbådsklub.
Klubbens hjemsted er Skanderborg Kommune.

§2
Klubbens formål er:
At fremme interessen for og kendskabet til sejlsporten og dens forsvarlige udøvelse.
At afholde kapsejladser, motorbådsløb, udflugter m.m.
At skabe sammenhold mellem bådejerne.
At arbejde for så gode ophalings- og pladsforhold som muligt.
At opretholde de anløbspladser klubben har i søerne.
At støtte medlemmernes interesse i tursejlads og kapsejlads uden for søerne.

§3
Klubben er medlem af Dansk Sejl Union og undergivet dens love.

§4
For at blive medlem skal man godkendes af bestyrelsen samt udfylde en af bestyrelsen godkendt formular,
på klubbens hjemmeside.
Klubben har 6 typer medlemskab:
1.: Medlem med båd i havn: Stemmeret.
2.: Medlem med ret til slæbested: Stemmeret.
3.: Medlem med bevarelse af indskud: Stemmeret.
4.: Medlem med uden båd: Stemmeret.
5.: Gastemedlem: Ingen stemmeret.
6.: Støttemedlem: Ingen stemmeret.

§5
Kontingenter og afgifter fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen. Kontingentet opkræves helårsvis og
forud for alle medlemmer.
Alle bådejere er pligtige til at deltage i klubbens ansvarsforsikring. Betalt bådpladsindskud og kontingent
tilbagebetales ikke ved udmeldelse.
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med mindst 1 måneds varsel før
kalenderårets slutning.
Når et medlem er i restance udover 3 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel
ekskludere vedkommende.
Ingen, der er udelukket på grund af restance, kan optages i klubben, før vedkommende har betalt sin gæld
til klubben.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning
herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.
Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og
han kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende generalforsamling.
I de tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende krav på at få
meddelelsen herom, senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom han har adgang til denne
med ret til at forsvare sig.
Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens
beslutning om eksklusion kræver samme flertal som ved ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 7.
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem
ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme flertal som ved beslutning om eksklusion.

§6
Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger som vedtægterne foreskriver, den højeste myndighed i
alle klubbens anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned og indkaldes med 3 ugers varsel ved
opslag i klubben og på klubbens hjemmeside.
Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse ved opslag i klubben.
Regnskabet fremlægges til gennemsyn i klublokalet senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse. Eventuelle forslag optages på dagsordenen.
Alle indkomne forslag skal være offentliggjort ved opslag i klubben, senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, der har været medlem af klubben i de seneste 3
måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i restance.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst
1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde
skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med
oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Beslutninger, vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling, er dog først gyldige, når de er vedtaget på
to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages
mellemrum.
Klubbens regnskab følger kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 15. februar afgive driftsregnskab for det
foregående år og status pr. 31. december til den på generalforsamlingen valgte revisor.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning for den forløbne periode
3: Forelæggelse af regnskab
a: Regnskab til godkendelse
b: Budget og kontingent til orientering
4: Behandling af indkomne forslag
5: Valg af bestyrelse
a: Formand (ulige år)
b: Kasserer (lige år)
c: Øvrige bestyrelse
6: Valg af suppleanter
7: Valg af revisor
8: Eventuelt

§7
Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Enhver ordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset
antal fremmødte.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved
håndsoprækning og med simpelt flertal. Skriftlig afstemning kan dog begæres af én stemmeberettiget
mødedeltager.
Enhver vedtægtsændring kræver, forinden den forelægges generalforsamlingen, at et flertal af bestyrelsen
har godkendt vedtægtsændringerne.
Ændring af vedtægterne kræver, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer
møder op på en lovligt varslet generalforsamling og, at mindst halvdelen heraf stemmer for ændringerne.
Såfremt mindst halvdelen af de afgivne stemmer er for vedtægtsændringerne, men halvdelen af
foreningens stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, skal
ændringsforslaget inden en måned forelægges på en ekstraordinær, lovligt indvarslet generalforsamling,
som er beslutningsdygtig ved simpelt flertal uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§8
På den årlige ordinære generalforsamling vælges, ved afstemning, en bestyrelse, der består af 7 - 9
medlemmer og 2 suppleanter.
Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare til bestyrelsen samt til suppleant.
Bestyrelsen vælges med halvdelen hvert år.
Formanden vælges af generalforsamlingen (lige år).
Kassereren vælges af generalforsamlingen (ulige år).
Desuden vælges en registreret eller statsautoriseret revisor.

§9
Bestyrelsen har den ansvarlige ledelse af klubben og konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingen med en næstformand, en sekretær.
Bestyrelsen fordeler sig i klubbens aktuelle udvalg. Kontaktansvarlig i udvalgene fremgår ved opslag i
klublokalet. Ledelsen af det almindelige klubarbejde påhviler bestyrelsen, der kan udtage assistance blandt
medlemmerne. Bestyrelsen arbejder på at fremme klubbens formål iflg. § 2
Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende.

§ 10
Alle sager, der angår køb, salg, pantsætning af fast ejendom, skal godkendes på generalforsamlingen.
Regulativer for klubbens egne samt lejede arealer udarbejdes af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan af generalforsamlingen bemyndiges til udstedelse af investeringsbeviser eller gældsætning
af klubben ved bygge- og anlægsprojekter.

§ 11
Bestyrelsen godkender årligt en havneplan for placeringen af forskellige bådtyper og bådstørrelser, som
danner udgangspunkt for indretningen af havnens fortøjningsanlæg og placeringen af de enkelte både.

§ 12
Bestyrelsen fører opsyn med, at restaurantdriften foregår i overensstemmelse med kontrakterne og holder
i det hele taget tæt kontakt til restauratøren. Bestyrelsen sørger for reservation af restauranten til de af
klubbens aktiviteter, der skal foregå der.

§ 13
Bådene ligger på klubbens arealer, ved broer, bolværk, y-bomme og bøjer på eget ansvar. Al sejlads,
herunder deltagelse i sejladser arrangeret af klubben, er på eget ansvar.

§ 14
Beslutning om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær
generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 3/4 af klubbens stemmeberettigede
medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for
forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny
ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte flertal, uanset hvilket antal
stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
I tilfælde af klubbens ophævelse overgår eventuelle aktiver til maritim idræt i Skanderborg kommune efter
byrådets skøn.
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